Hou Havn

Hou fra sydsiden. Fra venstre Sommervillaen, gården Bjørnkjær og det gamle pakhus
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1881 Hou Havn grundlægges

Østre mole med Sommervillaen i baggrunden

Havnen ved Hou blev anlagt i 1881 hovedsagelig som kornudskibningshavn.
Hovedmanden var Hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou, der skød 60.000 kr. i
projektet. Desuden var der lidt bidrag fra beboere i omegnen, som også kunne se
nytten af en havn i Hou. Havneanlægget bestod i al beskedenhed af en mole ved det
gamle pakhus. Molen gjorde det muligt for skuderne at sejle helt ind til pakhuset, den
gav læ til Hofjægermesterens lystjagt, ’Echo’, som i de første år havde hjemme i Hou,
og den tjente som havn for de første små fiskerbåde.

Strandgade

Men snart efter dalede korneksporten, og Hofjægermesteren mistede efterhånden
interessen for havnen og området. Sammen med de manglende indtægter betød det,
at havneanlægget forfaldt og indløbet sandede til. Selvom jernbanen kom til Hou i
1884, skete der en tid ikke nogen større udvikling, hverken for byen eller havnen.

Der blev agiteret ivrigt for fiskeriet, men det gik trægt. I begyndelsen at 1890’erne
var omsætningen i fiskeriet kun ca. 2.000 kr. om året. Men det lykkedes at tiltrække
fiskere fra andre dele af landet, så omsætningen omkring 1900 nåede op på ca.
42.000 kr. om året.
1900 Fyret bygges
Hofjægermesteren havde ikke
helt sluppet interessen for
havnen, for i 1900 lod han fyret
opstille, og som fyrpasser
ansatte han Enevold Sørensen,
der havde været styrmand på
lystkutteren ”Echo”.
Der var en ret tæt trafik af
sejlskibe langs kysten, og fyret
skulle lede skibene uden om
grundene i farvandet omkring
Hou.
Tre generationer Sørensen
røgtede hvervet som fyrpasser
på fyret frem til 1976, hvor
stillingen blev nedlagt.
Hou Fyr 1968

1903 Hou Havn overdrages til fiskerne

Med fiskeriets fremgang og dannelsen af Hou og Omegns Fiskeriforening i 1897 kom
der atter gang i havnen. Der blev bygget et røgeri, og C.P. Færgemann startede en
fiskeeksportforretning omkring 1910.

Generalforsamling i Fiskeriforeningen 1906

Fiskeriforeningen rejste ad privat vej penge nok til en midlertidig udbedring af
havnen. Samtidig arbejdede man på at opnå tilskud fra det offentlige til en mere
varig løsning.
I 1903 opnåede man endelig et statstilskud på 15.000 kr., amt og kommune ydede
2.000 kr. hver, og med private tilskud på ca. 1.000 kr. rådede man over 20.000 kr. I
forbindelse med ansøgningen om statstilskud meddelte Hofjægermesteren, at han
ville forære havnen til fiskerne i Hou. Havnen omdannedes til en selvejende
institution med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer: 1 udpeget af Stamhuset
Rathlousdal, 1 valgt blandt skatteyderne i Hou, 3 udpeget af Århus Amtsråd og 2
udpeget af Gosmer-Halling Sogneråd.
Den første bestyrelse bestod af Hofjægermester C.F.E. von Holstein-Rathlou,
Rathlousdal, Strandkontrollør N.C. Nielsen, Hou, gårdejer Hans Simonsen, Saksild,
gårdejer N.L. Møller, Viby, Hofjægermester Neergaard, Åkær, fisker Christoffer
Færgemann, Hou, og forpagter Otto Beck, Gersdorffslund.
Bestyrelsen holdt sit første møde den 23. juli 1903, af referatet fremgår:
”Hofjægermester v. Holstein-Rathlou oplyste, at Havnens Terræn maa regnes at gaa fra Mole til
Mole og mod Nord til den nuværende Vej. Kort optages. Havnen overtager og respekterer de
Forpligtelser, der maatte være paa det omhandlede Areal, indtil de indgaaede Forpligtelser
bortfalder.”
I forbindelse med overdragelsen overså man en ikke helt uvæsentlig detalje, nemlig
at havnen skulle have skøde på det nævnte areal. Det skulle senere blive anledning til
en del bryderier for havnebestyrelsen.

I juli 1903 blev arbejdet på havnen udbudt i licitation og snart efter sat i gang.
Havnen blev opmudret, den gamle mole blev istandsat og forsynet med en pælebro,
og en vestre mole blev bygget. Det blev således en god, beskyttet fiskerihavn med
plads til adskillige både. Ligeledes blev havnen brugt som indskibningshavn for

cement, kalksten og tømmer, der blev ført videre med banen til Odder. Året efter
bekostede fiskerne en ophalerbedding, som havnen overtog driften af.

Der arbejdes på østre mole. Til venstre ses H.C. Færgemann

Østre mole. I baggrunden til højre anes det gamle pakhus og teglværkets skorsten.

1927 Havneudvidelse
I de følgende år steg havnens betydning især som fiskerihavn, og trods løbende
vedligeholdelse blev den efterhånden for utidssvarende og for lille, idet havnen på det
tidspunkt var hjemsted for omkring 50 fiskefartøjer. Derfor blev der i 1920’erne
udarbejdet planer for en udvidelse, og havnen stod endelig klar i januar 1927.

Per Blicher, Ras Pejsen, Ota Nielsen, Carl Frandsen og den tilsynsførende ingeniør

Østre mole blev gjort 5 m bredere, så der blev plads til dobbelte jernbanespor og til
at vogne kunne vende der. Der blev indrettet et større slæbested, molehovedet blev
fornyet, og der blev bygget en ny anlægsbro fra vestre mole i stedet for den gamle
pælebro ved østre mole. Og endelig blev havnen uddybet, så der overalt var 12 fods
dybde. Den opgravede jord blev anvendt som opfyldning i inderhavnen og i krogen
vest for vestre mole. Opfyldningen af inderhavnen gjorde havnepladsen 3500 m2
større.

Hou Havn 1927

I havnens tidligste tid var der problemer med tilsanding af indløbet, der var ofte bud
efter det gode skib ’Samdormen’, som opmudrede havnen. Efterhånden som molerne
blev udbygget, og der blev bygget sandfangere, svandt problemet ind.
En sidegevinst ved disse foranstaltninger var, at der ved tilsanding opstod et areal øst
for havnen, som i 1959 blev lagt ind under havnens matrikel.
1968 Havnefronten
Bente Schous ’Havnerundfart’ fra 1968 fortæller mere end mange ord om en ikke
særlig fjern fortid:
• Havnekiosken, Rasmussens købmandsgård og toiletbygningen
• Slæbestedet
• ’Øen’ og ’Ulla Grau’
• Slæbestedet og rallejet
• Rallejet
• Fyret og ydermolen
• Ophalerplads og Færgemanns hus
• Det gamle færgeleje
• Østre mole med ’Ternen’ og rallejet.
• Havneparti med Bådebyggeriet og blikpakhuset i baggrunden

1981 Færgehavnen bliver bygget

Isvinter 1963

Allerede 1937 blev der oprettet en færgerute til Samsø, men under besættelsen blev
den indstillet, fordi der blev lagt miner ud i farvandet. Først i 1954 kunne Grau
genoptage sejladsen på Samsø, mens der allerede i 1946 kunne indsættes en avisbåd
til Tunø. I 1971 blev der indsat en egentlig færge til Tunø, og færgetrafikken til
Samsø steg betragteligt, da DSB på Århus-Kalundborgruten gik over til hurtigfærger,
der ikke lagde til på Samsø.
Havneanlægget fra 1927 bestod stort set uændret - med større og mindre
reparationer - indtil slutningen af 1970’erne. Da var fiskeriet svundet ind til ganske få
både, mens lystbåde og færger kæmpede om pladsen i den gamle havn. I forbindelse
med nedlæggelsen af jernbanestrækningen Odder-Hou vedtog amt og kommune
trods højlydte lokale protester at føre en ny amtsvej tværs gennem byen til en ny
færgehavn, der blev bygget øst for den gamle havn.

Således så havneplanen ud i august 1978

Færgerne til Samsø og Tunø rykkede således over i den nye havn, hvor der blev
bygget ventesal og anlagt opmarchbåse og p-pladser. Postkontoret, der havde haft til
huse i den gamle station, flyttede ind ved siden af ventesalen. Der blev også mere
plads til fritidssejlerne, idet der blev bygget en lille, ny havn vest for den gamle havn.

Havnen 1989

2005 Ny lystbådehavn
Ventelisterne til bådeplads i lystbådehavnen blev lange op mod årtusindskiftet, og det
afstedkom en betragtelig udvidelse - en helt ny havn med plads til 325 både
beliggende vest for den gamle ’vestre mole’.
Der er bygget sejlerhus med faciliteter til sejlerne og kontor til lystbådehavnens
havnefoged, ligesom der er bygget en række skure til brug for de havnerelaterede
foreninger.
Mellem Strandgade og havnen er der et område til brug for sejlere og andet godtfolk,
og det danner en slags grøn forbindelse til jollelauget længere ude ad Strandgade.

Parti fra lystbådehavnen. 2010

2010 Færgehavnen ombygges
I takt med den stigende strøm af turister til især Samsø er behovet for stadig større
færger også steget. Det har resulteret i en større udvidelse og omlægning af
færgehavnen i 2010, hvor indløbet og færgelejerne blev flyttet til østsiden af
færgehavnen. Der blev bygget ny ventesale ved færgerne, og den gamle blev fjernet.
Posthuset var blevet nedlagt i 1992, men købmanden indrettede et lille hjørne af
butikken til postekspedition.
I de senere år har stadig større Samsø-færger krævet ombygninger af selve
færgelejet, ligesom opmarchbåsene optager en større og støre del af området ved
færgelejerne.

’Vesborg’ og ’Tunøfærgen’ i de nye lejer. 2010

Ejerforholdene

Fra referatet fra det første møde i Hou Havns bestyrelse den 23. juli 1903

Da den første havn blev anlagt, ejedes hele området af Hofjægermester Emil von
Holstein-Rathlou, eller rettere af Stamhuset Rathlousdal.
I 1903 overlod Hofjægermesteren med en grandiøs gestus det forfaldne havneanlæg
og lidt af forstranden ’til fiskerne’, det vil sige, havnen blev en selvejende institution,
der fik en bestyrelse med repræsentanter for amt, kommune, Hou by og Stamhuset
Rathlousdal. Landmåleren udfærdigede et kort, der blev fremlagt for bestyrelsen,
hvor også Hofjægermesteren havde sæde. Og det var så det.
Henved 20 år senere begyndte Hofjægermesterens enke at sælge ud af arvesølvet,
blandt andet områder på Hou Havn. Da det - langt om længe - kom havnebestyrelsen
for øre, vågnede man op til dåd. I mødereferatet fra den 29. januar1932 står der:
”Da der af henholdsvis Købmand Rasmussen og Fiskeexportør C. P. Færgemann er erhvervet
Jordarealer, der ifølge Havnens Kort maa tilhøre Havnen, vedtoges det at optage en
Ejendomsdom for at erhverve Skøde paa Havnens Areal ifølge Havnens Kort af 1903, samt
det i Forhandlingsprotokollen indførte, henholdsvis 1903 og 1905. Ligeledes af det det opfyldte
Areal efter Udvidelsen 1926.”
Dommerfuldmægtig Waage, Odder, blev sat på sagen. Efter flere ubesvarede skriftlige
henvendelser til enken, drog Waage til København og fik et møde med hende, hvor han forelagde
sagen. Den 29. september 1932 står blandt andet følgende:
”Hofjægermesterinden havde ikke vist sig særlig imødekommende overfor Havnens Krav,
skønt hun syntes at være klar over, at Havnen i hvert Fald havde mindst Ejendomshævd over
Havnearealerne.”

Havnebestyrelsen synes noget stødte over, at C.P. Færgemann i 1924 havde købt et areal af
Hofjægermesterinden, et areal som han året forinden havde lejet af havnen for 10 år.
Den 6. oktober 1932 meddelte Hofjægermesterinden, at hun var villig til at give havnen skøde på
de arealer, hun ifølge tingbogen endnu havde ejendomsret til.
Den 20. September 1933 lød det:
”Hofjægermesterinden havde erklæret sig villig til at udstede Skøde paa de Arealer af Havnen,
som hun endnu har Skøde paa, men at hun havde stillet som en ufravigelig Betingelse, at hun
ikke blev stillet over for yderligere Krav, herunder et Regreskrav fra C.P. Færgemanns Side i
Anledning af, at hun eventuelt havde været uberettiget til at udstede Skøde til ham paa det
Areal af Havnens, som er beliggende Syd for Røgeriet.”
C.P. Færgemann var ikke villig til at forhandle. For at få afsluttet sagen opgav havnen at rejse krav
på hans areal. Rasmussen overlod derimod frivilligt til HHJ det areal, hvorpå jernbanesporene
førte fra stationen til havnen.
Hele balladen sluttede ved mødet den 30. april 1936:
”Sagfører Waage, Odder, kom til Stede og fremlagde Skøde paa Hou Havn og (det) blev
underskrevet af samtlige Medlemmer.”

Odder Kommune var eneejer af både færgehavnen og lystbådehavnen. Indtil amterne
blev opløst, var det delt ejerskab mellem kommune og amt.
Kommunen har indgået en lejeaftale med Hou Lystbådehavn A.m.b.a. om brugen af
dette område, således at disse områder fungerer uafhængigt af hinanden.

Den teknologiske udvikling set gennem bestyrelsesprotokollerne
Havnebestyrelsens protokol giver et ganske godt indblik i den teknologiske udvikling,
der kan aflæses gennem en række initiativer i løbet af årene 1903-1974:
omkring 1910 blev der sat lygte op ved indsejlingen,
1911 blev der opført et klosetrum ved havnen,
1916 kom der et ishus til fiskerne,
1923 opsatte Det forenede Oliekompagni et skur til benzin og diesel,
1926-27 blev kloakken ombygget og udløbet ført uden om havnen, havnen
blev sluttet til vandværket,
1927 blev der lagt telefon ind hos havnefogeden,
1928 installeredes elektrisk lys på østre mole,
1936 installeredes elektrisk lys på vestre mole, og der blev opsat olietank,
1948 blev fyret elektrificeret,
1951 kom der en lampe ved slæbestedet,
1952 opsattes en benzinstander ved slæbestedet,
1958 blev der bygget en ny toiletbygning,
1966 byggedes venteskur ved færgelejet,
1971 anlagdes rutebilholdeplads ved færgen.

Søren Skovgaard Sørensen, havnefoged 1994-2014, foran toiletbygningen fra 1958

Havnefogeder
1903-1904
1904-1926
1926-1950
1950-1968
1968-1977
1977-1990
1990-1994
1994-2014

Strandkontrollør Nielsen
Christoffer Færgemann
Rasmus Færgemannn
Niels Chr. Færgemann
Egon Pedersen
Ove Jensen
Hanne Jensen
Søren Skovgaard Sørensen

N.C. Færgemann. Havnefoged 1950-68

Virksomheder med tilknytning til havnen

C.P. Færgemanns Fiskeeksport. ca. 1950

Havnen var i mange år hjemsted for mange arbejdspladser. I begyndelsen var det
hovedsageligt fiskeriet og de dermed forbundne virksomheder: røgeri,
fiskeeksportforretninger, fiskernes salgsforening, fiskehandel og bådebyggeri.

Beddingen ved bådebyggeriet og Blikpakhuset

Men der var også savværk, smedje og maskinfabrik, bådudlejning, ralsorteringsanlæg
og stenfisker, ligesom A/S Georg Nielsen i en årrække havde et pakhus på havnen. I
begyndelsen af 1900-årene var der pensionat. Senere kom der isbod og kiosk.

Isboder på havnen. 1951

Fiskeriet svandt hen, den sidste fisker lagde op i 1999. Pakhuset blev revet ned i
1972. Fabrikkerne lukkede. Forretningerne lukkede. Her i 2016 er Bådebyggeriet, der
indgår i Hou Søsportscenter, Havnekiosken, Caféen og Sommershoppen. Som den
seneste tilføjelse er der kommet standere med benzin og diesel ved det gamle
slæbested.

Caféen. 2003

Havnearealerne nu i 2016
Kommunen har efterhånden erhvervet sig hele arealet syd-øst for den gamle havn,
hvor den har gjort kort proces med hovedparten af de bygninger, der lå der, på
samme måde som den i 1974 fjernede den gamle købmandsgård nord for
havnepladsen. Der er ikke meget tilbage, der minder om den travle arbejdsplads,
som havnen engang var.
Opfølgningen af de storstilede planer om boligbyggeri på rallejet og nord for
færgehavnen lader vente på sig, så der er god plads til vind og måger på de tomme
arealer. Nu har lokale borgere fået lov til at gøre lidt for arealernes forskønnelse og er
gået i gang med gravemaskiner, skovle og planter for at pynte lidt på de trøstesløse
omgivelser.

Flittige hænder blandt byens frivillige har senere i 2015 fjernet skrammel, sået græs og plantet træer

Om vinteren bliver stilheden kun afbrudt af halvtomme færgers planmæssige
ankomster og afgange og trafikken i forbindelse dermed. Forfrosne flygtninge (der
midlertidigt bor oven på Sommershoppen) prøver at vænne sig til kulden og blæsten,
og enkelte lokale med indgroede vaner vender måske havnen for at se, om der dog
ikke skulle ske noget.

Men når foråret kommer, vågner havnen til live igen. Bådfolket går i gang med at
skrabe og male og sætte både i vandet. Kiosken, Caféen og Sommershoppen åbner.
Og om sommeren syder havnen af liv, til vands og til lands.
Som et håndgribeligt bindeled til havnens oprindelse ligger ’Echo’s anker ved siden af
Havnekiosken. Det blev fundet frem i 1964 og restaureret og fik sin endelige
placering i 1975.

’Echo’s anker
Kilder:

•
•
•
•

Hou Havns bestyrelsesprotokoller 1903-1974
Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker (Udg. af Odder Dagblad 1908-1909, genoptrykt af Orla W.
Bogtryk/offset i 1977)
Kaj Henning Jensen: … en rest af et fiskerleje begyndelsen til en by (1975)
William Holstein Rathlou: Et tilbageblik på en svunden tid i Hou og omegn (Hou, 1996)

•

På Hou Lokalhistoriske Arkiv findes en udateret beretning om fyret og dets fyrpassere, skrevet af
Betty Lund, som var den sidste fyrpasser

•
•

Odder Dagblad/Odder Avis
Aarhuus Stiftstidende
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• Bente Schou
• William Rathlou
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